
lnlorm..j. u akreśu prolllu rytvka l pożlońU kEplt.fu

Banku 5półdt|.1.1.lo w Wodt|śb9l!

wE! r lnfon&ją łFił.ją.i , .ń. 1l1ó Pr*. Błłfu.ao
Ndfua 

't.ńU 
E dr|.ń 3Lr2ź017 fułU

ll. c.h l pt8rl!ry tłądDnh pdąiólrynl ,l!vł.ml

1, sank s!óld!I.1ey w Wodżinawiu, M.ny d.l.j B.nkiem, ż 5aed.ibą Wodżiślawi!,

Ul- xr.lNk. ą 2&30 Wodlirł pĘ€drt i. inforffije o chańtleąe i.łokiNym
i ilościo*ym dołt2ą@ adekw3tnoś.i bp[.ło@j wE st nU ru dzi.ń 31,1ż.2017 rcku,

zwanv dalej dni.m śpr.wordaw.żvm,

2, Bank §pód!łel..y w Wodzklawiu d.iala w oParciu o statut, uchw.lony na zebr.niu

Piżedstaw|.l.|l w dni! 09,06,2014 r. l wprow.dżony do rejestru !ądowe8o W sądżie

Rejonowym w Kielcach pod n(melem (i5|0000127424,

3. W 2017 ol! B..l pr adzł dzaalalność * l.m&h rrvt-t!ry oĘnnl.-yJnej - c.ntrala

wodzid.w, ul. (rakówśł. 6, 2&330 Wodżtbw,

Bańł na drień 3t.t2,2017 r, żatrudniatwpdeliąeniu na pelne etatY 14o3óh,

Bank jeśt rĘe§tonyw Banku Polśkiej spółdżlel.rości

4. Wedlu€ stan! na dzień spEwożdaw.ży B.nk nie posiadat udżi.lów w podmiotach

ależny.h nle oblęty.h konsolidacją,

Podstawow. z.sEdy zanądzania posżcżególnyńl.yzykamireguluje żatwie.dżona pnez Radę

Nadzorczą Banku strate8la Rozwoju Bank! oreż stratĘia zanądzańl. porućżĘólnyńi

rodżajami ryżyka, a trkźe żatwieldżońe ptet żatąd Banku polityki, lnst.ukcje i r.gulaminv

obejmujące obrary MYka, łtóle Bank!zń6ł2a iltotńe.

Pró@ś r.Ęądż.nl. pordćBólnymi lodral.mi rylyka oĘmui.:

1, Gromadż.nie informacjidotytżących.yżYk.,

2, Pomiar l ńonltorowanie poziomu ryzyk ,



3- o8l.n]cżanle ryżvka, poMtającego W dn.t.lnoś.l Bank! do ak..ptowaneao poziomu,

4. Podejńówańie dżialań zmieżaiąry.h do o,rańi.uenia liczby i 3k ll wYśśpujących

5. ocńnkr.óle / ellfrinryanie n.satyłny.h ,kltkiw.Pyła,

6- Rapońowanle w sprawie ryzyka,

szczególowy opb p.o..dur W żałre5le zanadż.nla ryżykani istotnyni w B.nku zawierają

po@e8ólne hnrukJe, mrylił ane w olElle .or@ny.h pn€alądów ło.edur.
W 8.nłu fuńkjońują Polityki w za*Bie eżądż.ńl. ńasĘpująclmi rodaj.ml ryżvb:

1. polltyk tEdYtow.,

2. Pol|tyk. pĘn noścl,

3- PolitYkr .artądtania r}żykiem ,topy p.o.entowej,

4. Polltyk radądtania ryzykleń op.reryJnym,

5, PolitYk. t8ed noś.i,

6. PolĘr, t pltalNąwtynpolĘk łwlde.do$,
kórcst n ią ż.łtąnili do nini.iszei infom.Cji,

W strukune orB.nlz.cyjnej Banku funkcjonuj. st.howlśko ds, analiz iżażądz.ńia r}zyłami,

który n. d.Ień 31 grldnia 2017 l, obelmowalo swoin zaklelem monltorowanie

poźde8ólny.h rodz.]Ów ryżyk oraz adekwatnoścl k pitłowej.

sYśem mmlto.ow.nb i pomiaru ryłra Frt oPk.ny w lnst !łGjeh dotyeąrydl !.Eądżania

danYm roda|€m ryryt . Banr z dan€€o !oml..U p6eĘólnYó ryrYk śponade Bpońy.

łtórc pEeditadon. śi żażądowi i nadlle Nadlo.o.i.

cel. strategićżne W !.kleśie żaĘądzanla pos!.zególnYml rodżajańl ryryk. B.nk zawarl

w opra.owanej pżeż zaźąd i pnyjęt.i pEeż iadę Nadzorcżą str.te8ll ,aEądżania

pogąególnyml rodzajami ryzyka.

stąteaaa DĘą.lr..l. D.ś@.8Ólńtni redżaj.nl .yłka oraz Polityki z&i.ńjt..h denniują@

ap€tvt .a r*$o B.nko , .ozlmianY jało ń.b!n.lńy, ał@ptowalny pdloń ryżyk. jałi B.nł

może poni.ść, ń.Jące charaker wśkatników iloś.iowy.h w tym limitów wewnętnnvch,

a takżeżłoźeń dotycżący.h ża5ad zanądza n i. .ylykiem o charaktenelakoś.low}m,



wóńość na 31,12.2017 r.:

FunduszeWłaśn., WtvnI 7670313,00
1 67a 373,aa

kapitał podstawowl Tiel I 7670 313,00

ż tyt!łu rvzvka kred!,towego I725 4o0,o0
ż tytulu rvżvla wa lu towegó

286542,00
Ęeny wspóldynnik kapit.lowy
WspółcżYnnik kapitalu Tier l 30,5o%

Fundusże Wiasne stanowią łódło finansowania dżiataliości Bank0 i są 8warancją
rozwoju, stańówią ńwńież uabeżpiecze|le w pnypadku ponienenia stratv pEeż Bank.

Wańość iunduszy łłasnv.h jest wyzńacżnikien poziomu śtabilności nnansow€j 8ank!,

co prż€kłada się na stopień beżpie.leńśtwa prowódżoneidrałalnośc 06zzaufanla klientów

Bank posiada 
'! 

ń d Usze słaśn e odpowiad ając€ Wymo€om nadzorczym oraż dostosowane do

rozńiaru prowadżonej dziablnoŚci ti. na pozlomie zapewniającym stabilną syłUację

PoniBże zestawi€nie pnedśtawla poziom poszcżególnychfuńdusżyMnasnych Banku ws stanu

na dzień 31,12,2017r, wYliczonych ż8odnle ż z.pisamiRoupoEądżen a 575/2013 UE.

tączna kwota ekspożycll na rtżyko, W tym 2ol1942,00



Metody wYlkza|ia ekśpożycji na ryżyko oraz wymo3óW kapltałowych minimalnych
wewnętżnych zawiela ,,ln*rukcja oceny .d.kwatności kapit.iowej", stanowiąca żaląćznik

Poniźśra tab.la pĘćdst.wl. kwory śrańowiąc.8% ełśpo!y.] l $.t.n.] mykl€ń d|. k żd.j

Ekrpożycje Wob€. lżądów centElnv.h lub banków cenn Lny.h

Ek5pożY.je wobe( podmiotow seltóra pub ,czne8o 32957,00

Ekpo4Fie abezpleon. hipotekami n. ni€ruchonoki*h

Ekspózvcj€ którv.h dotvcżv niewykonanie zobow ązania 4221ż1,oo

lv.Ad.łw nośłapit.l .

Elspoly.je wb€. 9mĘądó{ Ęgao..lnych lub wtadz loł.lryó

3,

Ełlcozycj€ wobec in3tvtu.ji

§. Ekpo.ycie Wobec pn€d9iĘbiolców

388 961,006.

8.

10.

ą710!7l2,ooRAzEM

§.

6.

L



Mlnhalńe wymod ka9ltałow€ w! śl.nu n.31.t2.2017 r,

I72I ]57,00

oodatkowe wyńąl l.pitalowe w3 ,l.ńu na 3t.l2,2017 r,

nYzyko nopY prc@ntorei

v. z.Łdy ujt l.ńl. |Poll§G) wyn4r.d4nl. ośóĘ który.h .lrl.hlność awodow. n.
6td!,y tDłvw m pozlon rF*. &Ń! spałó|.ld*o l Wo.id.brl!

Polltyk. wYnagDdżani. pr.coMików, któryó dd.talność zawodowa m. istotny wpłw ń.

profll rylyła(żWanych pr.@wnik mi istotnyml) 8anku określa:

_ ż.śady Ust3lania ltalych(Wynagrodzeńle zaśadnicze) l lmlenńych ,ki.dnlkóW

B}ia8ródz.nia(premb !żnańlowa) pra.owńitów hórv.h dżia|alnoĆĆ ..rcdówa ma lśtohY

wDty* n. prcfl rylvk B.nkU, wymienione w iożponądżeniu MtńBtró flńansóU z dnia

6 ń.rc. 2017 r,, po.,637,

Ryu yko kon.entracji żnadnv.h pakierów ak.ja 0,o0

3.

2 001899,00

t.

RyżVko ko nce nea cji .aanaażowa ń3,

5

t.

2.

a

6.



l

suma wyp|at zńiennych składników wyna8rad.ania z t},tulu

nawląEn a w 2016l, §tos!ńk! pracyż osobamina stanowiskach

6 tiaiwYż*a reta wypteńa poiedti@el Gobie

vl. lnform..]. o iuol. wypł..onv.h w 20l7r, wyń.arcdż.ń osboń, łtórY.|i di.ł.lność
z.wod . @ lnoińv wpłw ńa po.ioń rYłb { B.nb:

1. 193733,00 7ż 630,ao 3

vtl. l.fon *J. o 3!ń|. 9y!ł&rydr , 
'01rr. 

*rttą'odań , słfu ńrotvu.cl 'ffi
Drrudnlory.h ońt oąaw ehanych r !!t nlm d@nl! at dnl.nl. , o$bdr ,

którY.h d.l.hlńoać bmdow. ma lśtotny wpływ ń. pdlom ry,ył. w 6.nku:

d.ń.(wł!. n)

Vlll. Politykę Ękrutacji dotycżącą wybo.u .donków ol3anu żażądFją.e8o żawie6ią:

Re8uiańin dzl.1.ni. Rady Nadżoreej oraz ReBuleńln dżiłania zażądu, śt.nowlące żałąeńik

1, sun. Wypl.t indywtdualńych odp..w z §tufu żakońdeńIa

st@ńl! pr.cY ż ośó6ani B st ńowll&h k|eBnleych

2. llość osób. kóre otnyh.to W. wy.r.Brod.enie

Na]wYisla kwota Wyptacona pojedyncżei osobie 25300,00

llość 05Óó, ltó.e otnymato W. qna8rod..ni.

2.

3,

|5,



3. Wdrcżenie eleltyMej nruh!.Y zanądDil. fY.r*ień ope6.yitlyń, w rvń ołreślenie ól
i odpowiedri.lnoŁi w akĘ§i. zanądenia rylvti.m ope.yjn{n, 4teani.,
rejesnow.nia l .n.lilowania żdaneń ry4ka ope.a.yjne8o oraż wprow.dlani. dzialań

1, 4Pwnienie śvhdońoś.i występ :ńi. ryzyk op€r&1inąe o6.iąr.kae8o Bónł na

wwstlidl 9cz€bbch aęą&ania,

2. wdrożeńie i 9ystematy.żna WeMikać]a p.ocesóW żapobi*ania WyśtępóWaniu ó6ż
żmniejsżania 5kutków ryżyka, odpowiednlodo.odzaju rvżyka ij€8o możllwegowńWU na

ł. zapćwnienie 9k!t ańĘo 9tśt€nu pueci*dż1.1.nió wprwadaniu do obrot! środków
pochodzącv.h l ńlel.E.lnvch źródeł or.ż pąe.iwdul.łani! terrcrvżmu,

c.leh śtrat.glqnym w Fkrerie !ażądż.ni. rwkl.ń oper.crnvn j€śr:

1. Utr.Ymanl. ..6ieni. Ba.l! na wysąr.nie 3tBt l tytufu żdaEeń .y.ył. op@cyjn€€o
na akepteelnvń pne zarĘd i Radę .drcą bezpienym dl. d!a.b.ia l6zwju

2, optYńóhada efektywności 8ospodarowanLa pop2ez zapobiąanle i mlnimalizowanie
strat operacyjnych oraz Wy€liminowanie pżycżyn ich powstawanla, ra.jonalŻacja
kosżtóW,jakró9ni.źżwiĘksżeńie szybkośc oraż adekwótnościleók ji8ank! na zda.zenia
niezależne od jelo dralań,

3. zapewni€nie opla.a|.ośćl stosow.ni. wybranych metod olreńlćżańló ryzyk.,
odpowrcd.D dó 9lah dadl.nE aanfu iw.kośo ryżyla,

ż.kladany włost,k lldri.ł.lnoś.i stanowljedno.żeśnie Mrort eklporycjl Banku na ryzy&o
op.6.vjne. W żwlązku . powyżsżym Btotnvm jest żwieł5zenie elektywnoki pro.esu

zanądzania ryźyti.ń opgaryjnYh, m.in. popĘez Mnooieni€ rech.nlzńów lonłolnFh,
w elu ograniani. noiliEś.i wysĘpi.nia rd.rreń opm.yjnFh, g.n€rujacych str.ty.



x. lnforna.J. gYń.t.n. pne! Rekom.nd.Cla M|

lnfollMjó o 9ń.ch 3!Ęt brfito 2 ty.,ru ryryk. op.B.vjnqp odfutołóny.h w ok6ie od

01.01.2017r do 3t,t2.2o17r,

d.ń.lt tY.. żł}

2, ośżuślwó wewnętnne,

0

4. (lienci, produktv i prakyki
0

5, UszkodzenE aktywów,

7, Dokonrvanie tlan5akcji,
dostawa oraż żaĘądżinie

c.l.m Jtr.t.!l..nym w ż.krene ,yn.nów lnfohaĘ.lny.h l l.h b.!pl.c!.ń§twa, l.ko
któtńqo el.m.ntq rytń. opeE.yJn.8o, Jerl|

1, bieżące dGtoew}vani. śyśeó! do wymoaów prawa,

2, 9prcMdanI. nowyó produbó{,

3. 9prcĘd.anl. nowyó @6ji opoar.ńManaa, w tYń opro8ńńoMnia
wspomagają.e8o ż.nądanie qzykień, e t.kŹe prcgramów 9łużący.h b.żpleeeń9twu
sieci i srsteńów inńormatycżn}th,

4. beżplecżeńśtwopnetwananla danychGobowy.h,

5. honito.ow.ńl. raodnoś.i z zalec€niad nebBendacji D.

Ba.ł wyliea *vmóa bp|talolY z tytufu ryłk. op.r.c,yjneBo wedtug ń.todY podrtawMco

Wymó8 kapltaloaY ż q^ułu ryżyka operaryJne8o wYniół 286,54 tyś. 
',

bezpi.cżeń stwo w m iejscu pr.cy,

6. zakłó@nia d.aalalnoś.i i blędy



x. hform.da o n.lpfuażńi.lny.h zd.źenl.ó op€racrJny.h, j.łl. {rśląp!ł w ńlnl@yn

Bank nie odnotował żnaczącvch zda,żeń operacyjnvch W 2017 r,

1, Rola izakres odpowiedżialnośćljednostekzaangażowanYch Wzanądzanie ryzykiem

W procesie zażądżania ryżykiem płńńoś.i ueestn]cżą:

3) stanowisko dś, analiz i zanądżania ryżvkańi

4) Pozostale komólki i jednośtki ol8anizacyjne BankU,

zadania zw]ąPneż ż.żądżańien ryzrkiem plynnościw BankU zostaĘ pnydżielone

stanowisku ds- analiż i żarżądzania rtżVkaml,

Do podstawowych zadań stanowkka ds. anali. i .aiżądżania qżykaml ńaleźy:

1) Pomiar ryzyka pĘnności,

2) Monitolowanie aśkaźńikóW ryżyka pĘnnoś.i i odpowiedni.h liń]tóW wewnętnnych

W tym Wyznacuanie nadżo.cżych norm płynioś.i,

3) sv8nallzowa.ie zanądoW] prżypadków prżekrocżeń oGz Wyjaśnianie plzycżyn

powódują.ych pnekroczenia,

4) BadaniewpĘvu dynnikóW rylyka pod kątem snuktlryókywów ipasywów sanku,

5) opracowónie propozyc]i limitóW dla ryżtka plynności oraz oplacowanie ploje|ćów

regulacji Wewnętrżny.h 3anku obejmlją.}ch zasady zarżądżan]a ryżykień

6) 5po[ąduanleokreśowych lapońóWz dokon.neEo pohiarU ryżyka płynności.

xt. lnlorńa.lć 9Yh.g.ne prrer Rełoneńda.lę 
"P' 

w żakE9i.:

2, Dzialalności Wżakresie pożyrkiwańla nnanśowania:

GlÓWnym łódłem finanswa.ia dzialalności 8anku są depozyty podmiotóW

niennansoaych olaz podmiotów sektoE samożądo9ego,

Bank nie żómiena żmienlć profllu swoj€j dżiatalności i nie bedzie zńlenlł glup

do.€lou,ych, do których będzie kierowal swoją ofeńę produktową.



3, zasady luńkcjonowańiaw ramach żrż€§żeńia:

Bank spółdżieldvW Wodzhławiuje§tz2eszóny W Banku Polskiej spółdz €lcżośćiBPs §,A.

ina dżi€ń ujawnianIa informacjijest Ucżestnikień spółdz]e nisyst€mo.hlońVzżeszenia,

W,v9tlieńadwYżŃ iodlówBór loll.e w 8dnl,7 ..żaą(yr

a972 333

pożostałet..n!dlcleżawela.eńah"nowytrry-lutnan\owym

B1 Fundlrżełłasne pomnieisżone o śunę wańoś.i WymogóW
kapitałowych z tytulu rylyka ryhkowego iwYmosu ż t}tutu ryzyka
rożlicżenió do9tawy oraż ryżyka konłah.nta

częstotiiwość i rodża] wewnętrznej sprawożdaw.żoś.l w żakresie pĘnności określa

lnśtrukc]'aspoEądz.ńialńformacjizaPądaej,któ,astanowiżalącżnikdońinieisżeilnformacii,

4. Wielkość ńiar pĘnnoś.i :

Kalłula.la nódżor.zFh miar pĘnnoś.l pn€r Beńł o sJmie bil.n5oweJ do 2oo ńlń u| w.dłus

3t.ńU n. dżi.ń 31.12.2oj,7 r,

podstawowa rezerwa płńności
Uzupełniająca rezerwa plynności a 52L ż31

Akywa o ogranlczónej pĘnnoki

Mt wśpdcżynnik udzialu podstawowei i

Uzupełniają.ej rezerwy płnńoŚci w
aktyłach ogólem {{Al+A2) / 46) 0,7a

M2 wśpót żvnnik pokrvcia ahvwów
n]epłnnY.h f unduszami własnymi (31 / A5)



xll. Rytvkó 9lopv proc.Ńowa]

c€|€m str.lćrl.ż.vń wzókr€rl.brlad&nia mtkl€ń śtopy rloc€ńtowellen;

1. MinlńalIfuwanie rYzyb lwiąZaneao ! moźliwością wvstąpi€ńia niekorrYstnyó żmian

rynkowy.h śtóp proceńtowych i negatywńVm Wpłweń tych zńl.n na ,ytuację fin.iśową

2, żid.nMikowanle podrt.wowv.h ża8rożeń żwiążańy.h ż,y.yklem ,topy proc.ntowei,

ż iedńoesnyh z.rtolowani€m odpowiedńió mŃod r.żą.lżanla tym ryryliem,
mająrych na @lu elimana.ię ża8rożeń ńieńwnomie.@i rekii óżnydr pozycii

bilanrowych na zmiańy 3tóp procentowych| a prżeżto ńa różnypożiońzmian pEy.hodów
ikó9ztóW, co 9 koiśekw.n.jl óa pożwollć utĘymać.dolność do WywlązrŃ..la
się W sposób optym.lny z bleźącvch l prżysżly.h zobowiążań bllansowy.h,
jak i po.abiI.nsowych, p4Y żapewnieniu pożądan€go wyniłU llnansowego or.ź l€óh€j
w.ńóś.l poiadanyó k.pi.łów.

1. do pomiaru ryżyka nopy pro@ntMi 8ank śtofuje hetodę lukl stopv p,oentMi,

2- do oceny tego ryżvka B.ńk ńoże dodatkowo wykonystywać równi€ż ińne ń.tod,
np, b.dani. sYmulacyjne wpĘWU zmian 9tóp plocentowych n. przychody odsetkową
kosżtyodśetkowe i w koń§ekwen.]I ńa zmlanytyniku odsetkowego

Re.liż.cj. *ate8l| B.nkU w lakresie lażądżanla ryrYki.m ,lopy pr...nrowei op.rt. i.3t
m.in. na n.śtępuią.t.h ż.s.d.(h:

4, Bónk oerańiczó poz]om ryźtka stopy pro.€ntowej popteż śtoŃwańie svstemu llmltÓW

iodpowl.dnleksżtahowanleśtl!kturyahywóW,p.śywówlżobowlążańpoEbll.ń3óBych,

3, ażądż..ae ryłłien ,toł pro@ntMi koncentfuie się ń. zantdćniu .yrytiem
pnes.* 3nia, ryzYłi€ń b..fuym, na kontrcliryżvka opcjlłlle.t.,

Unitnażńl.nęvFituoó.tlow€rpztyt,ryrykapn.M6Ęnl.Irytyłjb.z .ao(żmiana
stop o tpp) w rćl.cji do fundu9ży wt $Ych ,1,6996



c.lem svategidnym w żakresie dżiałalności kredytóWeJ je9t budowa odpowjedńi.go do
posiadanych lundusży whsnych beżpiecznego portfela kr_pdttowego or.z portfela inwesty.ji
f inansowych, żapewniala@go odpow,edńi porot oochooowości.

c€l ten jeśt reallzowany popżeż żaęądżanie rvzvklem kredytowym obeińljące podstawowe
kierunki dżiaiań (cele pośrednie)]

1) b u d owa bezpie cz ne8o, zd Vwer9ń kowa n ego portfela kr.dytowego,

2) pąeprowadzan,e bezpEcznych inwe9t}ąl nnańsowych,

4) działania organDa.vjno_pro.€duralne,

3)podejmowanie dżalań u ab€żpie.zająryćh wobszanć rvżyka pójedyndej transakcji

WedłĘ stanu na 31,12,2017r Bank 5tosowói definicje na]eżnóści
żagrolońv!l o,dż n.looy _{alan,ó lo,el( Wanos,i , rp7efu w
Ro.poEądzenia M]nhtró FinansóW W sprawić kbśyfika.ji ekspozycji
twoEenia reżeN na ryźyko kred},towe,

Bankwswoich ana]Da.h nie uwżgędnia ryzyka 3eo€l.tic.nego, pońieważ Bankiunkcjonuje
ia te.e.iejednĘo obsżaru 3eograncznęo, okleŚlonecó wstatucie Banku, zatwierdzonego
pRe Komisje NadżórU Finańrowe8o.

W 8anku dokonuje s|ę pońiaru i oceny ryżykó portfela kredytowego i prolilu rylyka
kredytow*o w cyklach kwańalny.h,.a podstawie ra po ńów s po, ądu onych pżeż Analityka
kredytowĘo., Rapońy dotyeące: koncenła.ji bEnżowej, ad€kwatności kap(atowej,
ekspozycji pżeterminowanych, koncentra.ji zabezpi€eeń, kredvtów żabeżpie.zonych
hlpote.żńie i nnanśujących nieluchomoścl, anallzę detalidnych ekspożycji zaw|erają
żaśtawienia llcżbowe oraz ich int€rpletację ż rekomendach dalśżych działań, Anal'ża
kwańalna opracowywań. jest i pżedkładana zaEądowl oraż Radzie Nadżorcżej Banku,
zgodnie z obowiąrującą W sank! ln9trukc]ą śpoĘądzania ]nformacji żaĘądczej.
Dan€ analib/czn. stanowlące źlódło analiży ryżyka portfela kledytow€so pobierane
są ż systenu opetaryjnego oraz ińnych systeńów wspoma€ająą.h, l(ażdorażowo
po zaińpońowani! danych do systemu informatycznego i w}cenelowaniu rapońów,
pneprowadżana jest kontrola ich żcodnoŚci że sprawożdawczością Banku ża analiżowanY
ok.e5 oraz kontlola spójności z poptednimi okleśańl śpEwózdawcżymi-
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sank mo n ito ruje .yżyko i l]ńlty ż tytllu kon.enła.ji żaangażowań.

Bank stoslje śię do Wytycznych z Rekomeńda.jl T, do wedikacji kredttobiorcóW stosuje
systeń Wniany dónych BlK s,A, pEyoćenie zdolnoś.ikredrłowej Wymagane są Wjarysodne
dokumenty olaz stosowane 5ą netody statysry.zne do oćeny zdolności kredytowej klientów



FunĘonqląą w BanłU śvstem łońłoli w*nęt6ej i*t .godny ż ż.pi9mi ań, 9. Ultawy

Prawo bóńloM i9kładasje z tĘe.h podltawowch ćlementów:

1, FUnk.J. kontroli śprawow.nó p1ez W!żyśtkl.h pracowników w l.ma.h Ęu konnoli

bieżą.el z Wykonyśtaniem mech.nkhów kontroli Wewnętnn.] wbudowanej

wprocedlry,produktyolazwrvrteninforń.tycżńy.Wramachkontrollbleżące'wBanku

wdroido ńehanlzńy "dual 6Ń10r FM.te W ża9daó dott..ącYch lole8iólnoś.i

9odqmMnla irtotnY.h deTzji {w tpn dćcyzji kldytowy.h), .kePt .ni.
dok(menlów l t6Nalcji ,na drugą ręłęi, xontrol. Mtępna ien @litM.. w op.6u
o ..twi.liż.n. onez zanąd aanku p|.nv kont.oli w.wnęnżnei,

2- Aud}tu wewnęt ne8o, któle8o zadańl. B.nk pow|eżvt na podśtawle umowv 9ystemu

och.ońy spóldż|€lnI svstemu o.hronVżn.genl. BPs .

3. Nadźór n.d 3y§eńen kontroli wewnetrżnei sp6wuie R.da N.drorcza,

a odpowl.dri.1.ość ża lunkcjoMańj. 9v9!.ńu kontroli yewnęinnel po.o9 Pr.zs

w Banku dżiół. ,vrtm kontbli w€Mętn.el, hórąo elen ieś *pdna8.nle pro6ół
decylyjnych, pEyąyniająrych się do zapewnl.nl.:

1) sku tecznoścl l wydajn oścl d ż ialan i. B.nku,

syrtem *o.t.oll wewnęlnn.j

2) Wiary8odnoś.i splówozdawcżości fin.nsowej, nadzolc,ćj or.z informa.jl żarządcż€j,

3) ż8odnośći dżialania BankU ż pżepi5ańi plawa i r€3Ulac]ańi wewnętrrnymil

4) Beżpież.&twaśrodMisk t.l.informótv.ln.aoiinńormacji.

konnob wewnętEna w Banku wykońyw.n. j.śr w 5p!5ób nieżależny, obi€ktywny,

odpowiedn.hl. Popnez ńlezależność końtroll wewnęt,nej rożumieć należv wa,unki

dżiatania kontroll wewnętżnej dają.e cw an.ję, źe kontlolują.y bez źadiv.h ż€gnętEńych

naci§ków p.żeprow.dża konnoĘ wedllg uśt.ionych metod, dokonuje occny śkut.cznoŚci

pro.edurl regu l.m inóW óra. spo Eądu a dok!ń.ńt..le pokontrolną. Ni€Za1.1ńość unożllwia

bstrcnny i naedwut.aąnv 6ąd dzia|.|noścl podd.nej łfitrola.



obi€ktywność kontroli rozumiana jest ]ako n]ezależna od czvnnikóW pozam.Morvcznvch

oc€na dokonwana pneż kontlolującvch, co ożnada, żekontrolu]ącvńie mogą bvĆstonniev

inie mogą uależnlać swojej opiniiod kwestiikontrolowanesotemalu od opiniiinny.h,

odpowiedu ialnośó kohtroll Wewnętrżnej ożnacża dokonywanie prawidiowej oceń,

adekwatności, skuteeności oraz elehpności i jakości wewnęłznych s}stemów oanku,

co ożnacza preżentowanie w dokum€ntacji pokontrolnej sprawdzonych żadań, któle

srym a8aj ą podjęcla dzialań naprawcży.hl unikanle nledońóWień inieścisłoścj-

Rada Nadzorcz. Banku żapewnió, aby kontDla Wewnętrżna i a!d!,t byly sprawowane

ż żachowan]em żasad zapewniając}ch Unikani€ konfliktóW lnteresów, wĘm z żachowaniem

z.śady, że osoby pĘeprowadzające konvolę WewnęlĘną i a!d!,t nie powińńy byĆ powiąu an€

personalnie z osobami kontro|owanymi,

FuńkcjonliącyW Bańku system końtloliwewnętrżnejjest dostosowanydo ogólne€o profilu

ryryka tj,, obejmuj€ W śżczególńości obsza ry oba lcżon e Wysokim ryuykień,

PEż obsżary geńerujące Wysokie ryżyko należy roż!ńleć te obszary dzialania, gdżie ktnieje

poteń.ialne niebeżplecżeństwo wystąpienia nieplawidtowości, które ńogą sywołaĆ

niepożądane śkutkl iinansowe lub nęatywne zjawi9ka godżące W beżple.zeńśtwo i teputację

funkcjonowania Banku. W sżąeeó]ności do obśżarów obarćzońych wYsokim ryżykiem

w Banku zalioa śIę dżlałalność kredylową, obsłU8ę klienta, rozlidenla, działalnośc kasowo_

sk3rbcową, żarżądżanie banklem,

W ramach systenu konvoll Wewnęnżnej Bank identwku]e iocenia ryżyko bantowe, Proc€s

efekvwnei oceny ryzyka obejmuje:

1) określenie rodżaju ipoziomu ryzyka,na któle narażonyjestBanki

2) w}znadenie llńlów I poziomu ryu yka oraż końtro]a ich pżestiże€anla,

3) ańaliżę cżynnikóW Wewnętżnych i zewnęt.znych, które mogą niekorżVrtnie wpłnąć na

5) wśkażanie,wjakimżakres]eizjakączęstotliwościąBankpowinienkontrolowaćokreślone

4) okr€ślenie moźliwości Banku W ógranlczańlu skutków .aistni.tv.h żdaneń

podw}ższających póżiom ryżVka oraż W zapobieganiu Wystąpienia taki.h żdaż€ń W



6) określenie,któreelementvryżykapodle8a]ąoceniejakoŁiowej,aktóBoenieilościowej.

RźD74RzĄDU

BANK SPÓŁDZlELCZY

czynnośc] kontlólne stanowią inte8ralną część códżiennej działaności wsżystkich

pracownikóW bankU oraz umoż]iWi.ją sżybkie reakćje nJ żmieniające się wal!nki,

spożądżił: ]uźwik ]ustyna

żatwi.rdżii zażąd Banku spóldżielcże8o w wódżiś]awiu

;\

nEl


